Příloha č. 3
ke směrnici č. 38-6

Statutární město Děčín

SAZEBNIK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A PODLE ZÁKONA Č. 123/1998 Sb.,
O PRÁVU NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEPISŮ

Statutární město Děčín stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením
vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v souladu s ustanovením § 10
odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník úhrad
za poskytování informací (dále jen „sazebník“):
Článek 1
Náklady na pořízení kopií, tisku nebo skenování
1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4:
a) jednostranné
b) oboustranné

1,- Kč
2,- Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A3:
a) jednostranné
b) oboustranné

2,- Kč
4,- Kč

3. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4:
a) jednostranné
b) oboustranné

5,- Kč
9,- Kč

4. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3:
a) jednostranné
b) oboustranné

10,- Kč
12,- Kč

5. Barevné a černobílé skenování:
a) do formátu A4 z automatického podavače
b) do formátu A4 ze skla

1,50 Kč
3,- Kč

6. Příprava dokumentu k tisku – za soubor (cca 15 min)

30,- Kč

7. Vypálení dat na CD či DVD:
a) vypálení dat na CD

30,- Kč
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b) vypálení dat na DVD

40,- Kč

Článek 2
Náklady na opatření technických nosičů dat
1. CD

5,- Kč/ks

2. DVD

7,- Kč/ks
Článek 3
Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle Ceníku České pošty, s. p. Náklady na
balné účtovány nebudou.
Článek 4
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
1. Sazba úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí 270,Kč/hodina/zaměstnanec, přičemž do zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas
vyhledávání zaměstnancem, přesahující první hodinu vyhledávání. Sazba úhrady 270,Kč/hodina/zaměstnanec je odvozena od platových nákladů na zaměstnance statutárního
města Děčín za období r. 2019 (vyplacené částky zaměstnancům a povinné odvody
zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění).
2. Výpočet úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se provede tak,
že od celkového počtu minut strávených vyhledáváním informací se odečte 60 minut
a takto získaná hodnota se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli je číslice 270
a ve jmenovateli číslice 60. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.
3. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada
dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů na poskytnutí informace
jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje
se informace bezplatně. Vyúčtování nákladů dle tohoto sazebníku jako výkon veřejné
správy nepodléhá DPH.
2. Při výpočtu úhrady nákladů vzniklých v souvislosti se zpřístupňováním informací
podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, se nepoužije ustanovení článku 4 tohoto sazebníku.
3. Úhradu nákladů provede žadatel v hotovosti v pokladně magistrátu nebo bezhotovostně
na bankovní účet města u České spořitelny, a.s., č. účtu 19-921402389/0800,
nebo složenkou.
4. Zrušuje se sazebník úhrad za poskytování informací v souvislosti s uplatňováním zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
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schválený radou města dne 20. prosince 2019 usnesením č. RM 19 21B 30 01.
5. Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 a stanoví se pro účetní období
roku 2021. Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek,
za nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán
nový sazebník.
6. Tento sazebník schválila rada města na své schůzi dne 24. listopadu usnesením č. RM
20 21 30 01.

Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r.
primátor
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